
REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW - "SZACHY NA ŚLEPO" NIEOFICJALNE 
MISTRZOSTWA POLSKI 2013 r. 

CEL: Wyłonienie Mistrza Polski 2013 r. w "szachach na ślepo". 
Podstawy prawne 
1. Regulamin obowiązuje w równym stopniu wszystkich uczestników imprezy. Do kontroli 
jego przestrzegania powołany jest koordynator turnieju z ramienia Polskiego Związku 
Szachowego. Na odprawie technicznej, koordynator turnieju  omówi i wyjaśni wszelkie 
wątpliwości i ewentualne niejasności regulaminowe, zgłoszone przez zawodników, a także, 
jeśli zachodzi taka potrzeba, przedstawi swoją interpretację niektórych punktów regulaminu. 
2. Regulamin w swej treści nie jest sprzeczny z przepisami Kodeksu Szachowego,  uściśla 
jedynie wszystkie te przepisy, które w kodeksie są podane z możliwością wyboru z 
uwzględnieniem specyfiki turnieju. 
3. Regulamin jest przygotowany w formie pisemnej i przekazany do wiadomości uczestnikom 
zawodów przed rozpoczęciem turnieju, najpóźniej na odprawie technicznej, przed 
losowaniem, względnie ustaleniem numerów startowych.  
4. Każdy uczestnik ma prawo i jednocześnie obowiązek zapoznania się z regulaminem 
imprezy. Nieznajomość regulaminu nie może być podstawą do jakichkolwiek reklamacji ze 
strony zawodników.  
Treść regulaminu  
Informacje wstępne. 
(a) pełną nazwę imprezy, 
"SZACHY NA ŚLEPO" NIEOFICJALNE MISTRZOSTWA POLSKI 2013 r. 
(b) cel i rodzaj zawodów, 
Wyłonienie w cyklu turniejach najlepszego zawodnika ROKU 2013 r. w szachach w grze bez 
szachownicy "szachy na ślepo". 
(c) daty rozpoczęcia i zakończenia zawodów, 
Początek I turnieju eliminacyjnego - 28 listopada 2012 r. godzina 17.00 (kolejne rundy w 
środy - bez 26 grudnia i 2 stycznia 2013 r. w godzinach 17.00-20.00) Planowane zakończenie 
I turnieju 30 stycznia 2013 r. 
(d) miejsce rozgrywania zawodów (adres, telefon i faks), 
Polski Związek Szachowy - Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 (xtrynkos@poczta.onet.pl ;tel. 
501-177-263) - Krzysztof Trynkos (koordynator turnieju) 
(e) nazwę organizatora (dyrektora turnieju), jego adres, numer telefonu i faksu,  
Koordynator turnieju - Krzysztof Trynkos, Warszawa ul. Odkryta 56A  
(xtrynkos@poczta.onet.pl ;tel. 501-177-263) 
Początek I turnieju - 28 listopada 2012 r. (kolejne rundy w środy - bez 26 grudnia i 2 stycznia 
2013 r.) Planowane zakończenie I turnieju 30 stycznia 2013 r. 
Specyficzne zasady turnieju. 
Turniej rozgrywany bez szachownicy i bierek (tylko z zegarem) wg zasad szachowych 
i ustalonego tempa gry. Zapis szachowy odbywa się na jednej karcie. Każdy zapisuje swoje 
posunięcie wskazując skąd i dokąd zostaje przesunięta bierka (figury oraz piony) – nie ma 
obowiązku pisania jaka figura wykonała posunięcie (informacja ta powinna być znana 
z aktualnego układu bierek na szachownicy) 
Koniec partii i wynik ko ńcowy: 
Podstawą wyniku końcowego partii jest analiza zapisu. 
W przypadku wykonania nieprawidłowego (wg zasad szachowych) posunięcia następuje 
koniec partii. Przeciwnik zaznacza kółkiem posunięcie nieprawidłowe co jest jednoznaczne 
z zakończeniem partii. W takim wypadku weryfikacja i ustalenie wyniku należy 
do koordynatora turnieju po zakończeniu rundy. 



1. W przypadku właściwego zgłoszenia błędnego posunięcia przeciwnika zgłaszający błąd 
wygrywa partię. 
2. W przypadku zgłoszenia błędu, które nie miało miejsca, zwycięzcą zostaje osoba 
niesłusznie wskazana jako wykonująca niewłaściwe posunięcie (to ona zostaje zwycięzcą). 
W przypadku rozegrania partii wynik rozgrywki może ulec zmianie podczas weryfikacji partii 
podczas analizy zapisu partii. W przypadku stwierdzenia „błędu posunięcia” żadna ze stron 
nie jest zwycięzcą rozgrywki. Obie strony nie zauważyły niewłaściwego posunięcia, czyli 
nie mogą być wygranymi (dostają po zero punktu). 
Ma to zapobiec przypadkowym wygranym w partii. 
Aby zapobiec ustalania nie sportowego zachowania i ustalania wyniku remisowego 
w początkowej fazie partii ustala się, że propozycja remisu może paść po 20 pełnych 
posunięciach. Podział punktów następuje po weryfikacji zapisu partii i ma miejsce 
w przypadku gdy żadna ze stron nie wykonała wcześniej błędnego posunięcia. 
W założeniu turnieju tylko osoba, która nie popełnia błędów „w grze na ślepo” będzie 
zwycięzcą. 
Warunki uczestnictwa. 
Kryteria dotyczące uczestników lub drużyn (wymagane kategorie, rankingi, wiek lub inne 
warunki udziału). 
Wszystkie osoby bez ograniczeń. Dodatkowo zaproszenie osób niedowidzących 
i niewidomych grających w szachy. 
System i charakter rozgrywek. 
Turniej kołowy lub turniej otwarty grany systemem szwajcarskim (decyzja zapadnie w dniu 
rozpoczęcia turnieju zależnie od liczby osób zgłoszonych). 
 
Liczbę rund i tempo gry. 
Jedna runda w ciągu dnia (łącznie 6 rund - jeden dzień rezerwowy dla przełożonych partii). 
Tempo gry 60 minut na 20 pierwszych posunięć i 30 minut na dokończenie partii. 
System baraży i sposób ich przeprowadzenia.  
Dodatkowa partia. 
Uprawnienia z tytułu zajęcia określonych miejsc w tabeli końcowej, jeśli turniej ma 
charakter eliminacyjny itp.  
Do ogólnej punktacji za dany turniej liczona jest liczba uzyskanych punktów (dodatkowo za 
zwycięstwo w turnieju 3 pkt; 2 miejsce 2 pkt; 3 miejsce 1 pkt). Do ogólnej punktacji 2013 r. 
liczy się suma uzyskanych punktów w dwóch najlepszych turniejach. Łącznie planowanych 
jest pięć turniejów eliminacyjnych branych pod uwagę przy wyłonieniu najlepszej czwórki. 
Listopad - grudzień 2013 r. odbędzie się finał z udziałem wyłonionej w eliminacjach czwórki 
najlepszych zawodników.  
Nagrody, medale, dyplomy i wyróżnienia 
Nagroda główna (puchar) i tytuł Mistrza Polski 2013 r. w "szachach na ślepo" 
Ustalenia finansowe 
(a) wysokość wpisowego do turnieju, 
Brak wpisowego do I turnieju eliminacyjnego. 
W końcowej części regulaminu wskazane jest zamieszczenie następujących informacji: 
(a) tryb powoływania sędziów na zawody, 
Koordynator turnieju. 
(b) tryb składania odwołań - jak, kiedy i do kogo?,  
Koordynator turnieju. 
(d) wysokość ewentualnej kaucji przy składaniu odwołania, 
Brak. 
(e) terminy składania sprawozdań, 



Dzień rozgrywek - zapis partii. 
(f) inne ustalenia, np. rodzaj sprzętu, który muszą dostarczyć zawodnicy. 
Brak. 
Regulamin powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela organizatora. 
Regulamin opracował zespół w składzie: Krzysztof Trynkos; Adam Haraziński; Paweł 
Sujkowski 
 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
W komunikacie określono następujące informacje: 
(a) nazwa organizatora, adres i telefon (i faks) kontaktowy, 
Polski Związek Szachowy - Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 (xtrynkos@poczta.onet.pl ;tel. 
501-177-263) - Krzysztof Trynkos (koordynator turnieju) 
(b) termin i miejsce zawodów, 
Rozpoczęcie rozgrywek 28 listopada 2012 r.- następne gry w środy w godz. 17.00-20.00; 
Polski Związek Szachowy - Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 
(c) system rozgrywek, 
Turniej kołowy lub turniej otwarty grany systemem szwajcarskim (decyzja zapadnie w dniu 
rozpoczęcia turnieju zależnie od liczby osób zgłoszonych) 
(d) uprawnienia do startu, 
Wszystkie osoby bez ograniczeń. Dodatkowo zaproszenie osób niedowidzących 
i niewidomych grających w szachy. 
(e) terminy i daty końcowe nadsyłania zgłoszeń, 
28 listopada 2012 r. do godz. 17.00; Polski Związek Szachowy - Warszawa, Al. 
Jerozolimskie 49 
(f) możliwości zakwaterowania i wyżywienia z podaniem cen, 
Brak 
(g) wysokość wpisowego i konto, na które należy je wpłacać, 
Brak 
(h) przewidywana liczba i wysokość nagród, 
Nagroda główna (puchar) i tytuł Mistrza Polski 2013 r. w "szachach na ślepo" po zakończeniu 
cyklu turniejów. 
Komunikat powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela organizatora. 
Komunikat zatwierdza: Krzysztof Trynkos 
 
ZGŁOSZENIA  
1. Lista osób zgłoszonych do I Turnieju Eliminacyjnego nie zamyka możliwości zgłoszenia 
uczestnictwa do następnych turniejów eliminacyjnych biorących udział w łącznej punktacji.  
2. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń organizator na odprawie technicznej przygotuje listę 
uczestników i przekaże kopię listy do Polskiego Związku Szachowego. 
 
PRZEBIEG ZAWODÓW 
Za prawidłowy przebieg zawodów jest odpowiedzialny jest Krzysztof Trynkos - koordynator 
turnieju. Czas trwania zawodów jest liczony od odprawy technicznej do zakończenia ostatniej 
partii. 
Odprawa techniczna 
1. Oficjalne otwarcie imprezy poprzedzi odprawa techniczna, którą prowadzi koordynator 

turnieju. 
2. Koordynator sprawdzi obecność zawodników. Następnie zapozna zebranych z 

obowiązującym regulaminem i programem zawodów oraz przypomni o podstawowych 
obowiązkach i uprawnieniach. Następnie udzieli wyczerpujących wyjaśnień na 



postawione pytania, a w przypadkach koniecznych przedstawi swoją interpretację 
niektórych przepisów i przesłanki, jakimi będzie kierował się przy podejmowaniu decyzji. 

3. Koordynator turnieju zapozna uczestników z warunkami gry. 
4. Ostatnim punktem jest losowanie (lub przydzielanie) numerów startowych. Następnie 

sędzia ma obowiązek ogłoszenia ostatecznej listy startowej (z uwzględnieniem 
zawodników, którzy pisemnie zapowiedzieli swój przyjazd na II lub III rundę) oraz 
kojarzenie pierwszej rundy. 

5. Organizator  uzupełni lub uściśli dane dotyczące zawodników i ich udziału w imprezie, co 
umożliwi mu ostatecznie przygotowanie sali turniejowej, wykonanie wizytówek 
zawodników oraz wpisanie nazwisk uczestników do tabeli turniejowej, w kolejności 
numerów startowych. 

Przeprowadzenie turnieju 
Do szczególnych obowiązków koordynatora lub zespołu sędziowskiego podczas przebiegu 
zawodów należy: 
(a) Przestrzeganie ustalonego programu minutowego, a w przypadku zmian bezzwłoczne 
przekazanie informacji zawodnikom i publiczności oraz wywieszenie komunikatów na 
tablicy. 
(b) Punktualne rozpoczynanie rund i dogrywek. 
(c) Dopilnowanie spokoju i zachowania ciszy na sali gier oraz wymaganie od publiczności 
respektowania wydanych zarządzeń organizacyjnych i porządkowych. 
(d) Nanoszenie na tabele turniejowe wyników zakończonych partii i postępowo sumy 
punktów. 
(e) Informowanie środków masowego przekazu o przebiegu i wynikach imprezy. 
(f) Usuwanie, wspólnie z organizatorem, zauważonych mankamentów w organizacji turnieju. 
(g) Przechowywanie wszelkich dokumentów imprezy (zapisy partii, protokoły rund itp.). 
Organizator ma obowiązek udostępnienia zawodnikom do wglądu zapisy partii. 
Prawa i obowiązki zawodników 
1. Prawa i obowiązki zawodników regulują artykuły przepisów gry oraz przepisów 

turniejowych FIDE (regulamin C.07). Zawodnicy są zobowiązani do sportowego 
zachowania wobec przeciwników, sędziów, organizatorów i publiczności. Nie wolno im 
w żaden sposób przeszkadzać przeciwnikom w trakcie gry. Wszystkie kontrowersyjne 
problemy powinny być, w miarę możliwości, załatwiane polubownie, w duchu fair play i 
motta FIDE - GENS UNA SUMUS.  

2. Odwołanie od orzeczenia kordynatora turnieju (sędziego) powinno być składane na 
piśmie, na ręce koordynatora turnieju, który po umieszczeniu swoich uwag przekazuje je 
do rozpatrzenia Polskiemu Związkowi Szachowemu (lub sędziemu wskazanemu przez 
Polski Związek Szachowy). 


